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Кратко изложение на извършените дейности в рамките на проекта   

1. Изследване на качеството на водата в езеро Гала 

• В езерото Гала са избрани три точки за вземане на проби и в продължение 

на 12 м. са вземани проби.  

• На взетите проби са направени физиологични, химически и 

бактериологични анализи.  

• Получените резултати са оценени  според параметрите на критериите за 

качество на вътрешните надземни водоизточници фигуриращи в 

Наредбата за управление на качеството на надземните водоизточници.  

 

2. Обучителни дейности  

• Осигури се участие в три дневното обучение организирано в Бургас, 

България в периода 9-11 октомври 2017 г. На семинара се представиха 

презентации свързани с качеството на водите в езерото Гала,  

местообитание на птици. Изследването е направено на място в езерото 

Вая.  

• Организиран е семинар от страните специалисти по проекта свързан с 

методологията за измерване на водата, и процедурите които ще се 

следват. Направи техническа обиколка на лабораторията за анализ на 

вода в Бургас.  

• Осигури се участие в обучение организирано в Енез, Турция от 17 до 19 

октомври 2018 г. На семинара се представиха презентации свързани с 

качеството на водата в езерото Гала, качествата на почвата около езерото 

Гала, социо икономическото положение в Едирне, популацията на птиците 

в езерото Гала и подобни. анализирани са параметри от анализ на водни 

проби на място от езерото Гала. Наблюдавани са птиците в езерото Гала.  

3. Написване на доклада  

Въз основа на получените резултати е изготвен доклад.  

 

Въведение  

Река Марица, извираща от планина Рила (2925 м.) в България има три основни 

притока – Тунджа, Арда и Ергене, като тече в широко корито от северната част на Ипсала. 

Това широко корито, започваща от точката на пресичане на Марица и Ергене, е 

началната точка на равнина под течението на Марица. Потопната равнина се разпръсва 

от тази точка и се превръща от вулканичната маса на Хисарлида на юг и е правоъгълна. 

Езерата Гала, Памуклу  и Съгърджъ се намират в делтата на Марица и са резултат от 

средата, получила се в река Марица. Водната зона на река Марица и буферната зона в 

областите Енез и Ипсала са разположени на обща зона от 27 490 хектара.  

Излишните води от езеро гала се насочват каъм лагуните на Енез повредством 

отводни отвори и канали, изградени от Главна Дирекция Държавни Хидравлични 



Дейности. Следователно, голямото езеро Гала, езерцето Гала, езеро Памуклу и езеро 

Съгърджъ (езерце Йени Карпузлу), лагуните Енез и река Марица се разглеждат като 

обща водна площ.  

При изследване на надморското равнище на делтата на Марица, се установява, 

че най-обширните територии са зони под 35 м. Планина Хисарлъ представлява най-

високата зона от делтата на река Марица. Представлява елипсовидна маса, образувала 

се от вулканични скали. 

Езеро Гала е разположено в региона на провинция Одрин, където река марица се 

влива е Егейско море. Езерото е 2 метра над морското равнище и 10 км. от Енез и Егейско 

море. То е алувиално езеро, разположено на 40°46'06.79'' N и 26°11'07.63'' E и е свързано 

с река Марица и залив Сорос с езеро. Дълбочината на езерото е различно, в зависимост 

от метеорологичните условия и количеството вода, използвано за напояване на 

оризовите посеви. Най-дълбоката част от езерото е 2.2 метра по време на дъждовния 

сезон с приповдигнати води и 1.5 метра при нормални условия, а през сухи периоди 

нивото на езерото може да се понижи до 30 – 40 см. През лятото, заради сушата, езерото 

се разделя на две части Голямо и Малко езеро Гала.  

По брега на езерото се наблюдава макровегетация от Phragmites australis и Typha 

sp. Езерото е заобиколено от много земеделски земи, къде основно се отглежда ориз.  

Националният парк Езеро Гала е разположено на територия от 6 090 ha, като 3 090 

от тях са водна площ, а останалите 3 000 – гориста зона. В допълнение езеро Гала е част 

от делтата на Марица, част от водната територия и е разположена по северозападната и 

южна ос, представлявайки част от маршрутите на миграция на два вида птици в западния 

Палеарктичен район. В границите на националният парк живеят общо 163 видове птици, 

като 46 от тях са местни, 27 от тях мигрират през зимата, а 90 – през лятото. Рибната 

фауна в региона съдържа 16 вида, като някои от тя са змиорка, луциоперка и щука, а те 

са с най-важна икономическа важност.  

Езерото Гала разполага с разнообразни местообитания поради близостта до 

морето, горските екосистеми в близост, ливадните райони и планините, като добавка 

към прясната вода и водната среда. Тъй като Националният парк попада в пътя на 

миграционния път Север-Юг, минаващ през Турция, той е напълно подходящ за 

дейности като наблюдение на птици, наблюдение на местообитанията и природна 

фотография. 

Езерата Гала и Памуклу получиха статут на природен резерват през 1991 г. и през 1992 г. 

районът около езерото Гала беше обявен за природна защитена зона. Районът, в който 

се намират езерата Гала и Памуклу, е обявен за 36-ти национален парк на Турция през 

2005 г. 

 

Находки и анализи  

1. Резултат от изследване на качеството на водите на езерото Гала  



 

За установяване на качеството на водата в езерото Гала в рамките на проекта са вземани 

проби от три различни точки. Образците за събирани ежемесечно в продължение на 

период от 12 месеца.  

Взетите проби са подложени на физически, химически и биологичен анализ;  

• Общо разтворени вещества  

• Потенциал за кислородна редукция  

• Разтворен кислород (DO) 

• Мътност (NTU)  

• Хлорофил  

• BGA-PC (зелен alg)  

• Биологична необходимост от кислород  

• Химическа необходимост от кислород 

• Амониев азот  (NH4-N) 

• Нитратен азот (NO3-N)  

• Нитритен азот (NO2-N)  

• Фосфор (P) 

• pH 

• Електропроводимост (EC) 

• Неразтворени твърди вещества  

• Масло и грес  

• Фекални колиформи  

• Микроелементи и неорганични параметри  (Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Co, Pb, Ni, Cd) 

• Аниони и катиони (CO3
-2, HCO3

-, Cl-, Na+, K+, Ca+2, Mg+2) 

Точките за вземане на проби са определени както е показано на фиг. 1 така, че да отчитат 

качеството на водата в езерото.  

Резултатите от изследването са анализирани въз основана на параметрите на 

критериите за качество на вътрешните надземни водоизточници фигуриращи в 

Наредбата за управление на качеството на надземните водоизточници. (таблица 1).  



 

фиг. 1. Точки за вземане на проби в езерото Гала 

 

таблица 1. Критерии за качество според класификацията на вътрешните надземни 
водоизточници 

Параметри за качество на 
водата  

Класификация на качеството на водата (a) 

I II III IV 

Общи условия  

Температура (oC) ≤ 25 ≤ 25 ≤ 30 > 30 

Цвят (m-1) 
RES 436 nm: ≤ 1,5 
RES 525 nm: ≤ 1,2 
RES 620 nm: ≤ 0,8 

 RES 436 nm: 3 
RES 525 nm: 

2,4 
RES 620 nm: 

1,7 

RES 436 nm: 4,3 
RES 525 nm: 3,7 
RES 620 nm: 2,5 

  RES 436 nm: >4,3 
RES 525 nm: >3,7 
RES 620 nm: >2,5 

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,0-9,0 < 6,0 veya > 9,0 

Проводимост (µS/cm) <  400 1000 3000 > 3000 

Масло и Грес  
Недопустимо е наличието на плаващи масло, вещества 
подобни на катран, отпадъци и подобни неразтворими 
вещества и полиестер (пяна).  

- 

(A)  Параметри на наситеност с кислород  

Кислородна наситеност (%) (b) >90 70 40 < 40 

Разтворен кислород (mg O2/L) (b) > 8 6 3 < 3 

Химическа нужда от кислород 
(KOİ) (mg/L) 

< 25 50 70 > 70 

Биохимична нужда от кислород 
(BOİ5) (mg/L) 

< 4 8 20 > 20 

B)  Стойности на Нутриенти  (хранителни вещества) 



Амониев азот (mg NH4
+-N/L) (c) < 0,2 1 2 > 2 

Нитратен азот (mg NO3‾-N/L) < 5 10 20 > 20 

Нитритен азот (mg NO2‾-N/L) < 0,01 0,06 0,12 > 0,3 

Общ Келдал – азот (mg N/L) < 0,5 1,5 5 > 5 

Общо фосфор (mg   P/L) < 0,03 0,16 0,65 > 0,65 

C) Параметри на замърсеност с микроелементи (метали) и неорганични вещества (d) 

Алуминий (mg Al/L)  ≤ 0,3 ≤ 0,3 1 > 1 

Арсен (μg As/L) ≤ 20 50 100 > 100 

Мед (μg Cu/L) ≤ 20 50 200 > 200 

Барий (μg Ba/L) ≤ 1000 2000 2000 > 2000 

Бар (μg B/L)        ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 > 1000 

Живак (μg Hg/L) ≤ 0,1 0,5 2 > 2 

Цинк (μg Zn/L) ≤ 200 500 2000 > 2000 

Желязо (μg Fe/L) ≤ 300 1000 5000 > 5000 

Флуор (μg F‾/L) ≤ 1000 1500 2000 > 2000 

Кадмий (μg Cd/L) ≤ 2 5 7 > 7 

Кобалт (μg Co/L) ≤ 10 20 200 > 200 

Хром (μg Cr+6/L) 
в неизмеримо 

малки количества 
20 50 > 50 

Хром (общо) (μg Cr/L) ≤ 20 50 200 > 200 

Олово (μg Pb/L) ≤ 10 20 50 > 50 

Манган (μg Mn/L) ≤ 100 500 3000 > 3000 

Никел (μg Ni/L) ≤ 20 50 200 > 200 

Селен (μg Se/L) ≤ 10 ≤ 10 20 > 20 

Свободен хлор (μg Cl2/L) ≤ 10 ≤ 10 50 > 50 

Цианид (общ) (μg CN/L) ≤ 10 50 100 > 100 

Сяра (μg S=/L) ≤ 2 ≤ 2 10 > 10 

Опасни вещества  
Опасните вещества и другите замърсители които не са посочени в тази 
таблица след определяне на референтните стойности за страната свързани с 
въпроса, ще се оценяват след 1 януари 2016 г.  

D) Бактериологични параметри  

Фекални колиформи 
(Мембрана) 

≤10 200 2000 > 2000 

 Общо Колиформи (Мембрана) ≤100 20000 100000 > 100000 

 (a) Предназначение на водите според класа на качество: 
I. качество - Вода с високо качество (Всички параметри да съответстват на вода от 1-во качество „много добро“; 

1) Повърхностни води които са с висок потенциал да бъдат питейни води, 
2) Вода която може да се използва за реакционни цели включително за плуване и съприкосновение до тялото, 
3) Вода с качества позволяващи използването й за отглеждане на пъстърва, 
4) Вода с качества позволяващи използването й в животновъдството и стопанствата, 

II. качество - Малко замърсена вода (Стойности на качество на водата между 1-во и 2-ро качество се определят като 
„добро“); 

1) Повърхностни води които имат потенциал да бъдат питейна вода, 
2) Вода с качества позволяващи използването й за рекреативни цели, 
3) Вода с качество позволяващо използването й за развъждане на риба освен пъстърва, 
4) Поливна вода, която покрива критериите за качество на поливна установено по съответния законов ред, 

III. качество - Замърсена вода (Стойности на качество на водата между 2-ро и 3-то качество се определят като 
„средно“); 

С изключение на хранителни, текстилни и подобни индустрии, качество на водата, което след подходящо 
пречистване позволява използването й отглеждане на водни култури и за целите на индустрията.  

IV. качество - Силно замърсена вода (Стойности на качество на водата между 3-то и 4-то качество се определят като 
„ниско“ и ако всички стойности ако опадат в 4-то качество се определя като „лошо“); 

Повърхностни води при които стойностите за качество са под 3-то качество и само след пречистване може да с 
достигни по високо качество.   

(b) Достатъчно е да бъде покрит само един от критериите за процент на концентрация или наситеност. 
(c) Във връзка с рН стойността концентрацията на свободен амониев азот не трябва да надвишава 0,02 mg NH3

–N/L. 
(d) Критериите в тази група показват общата концентрация на химическите видове образуващи параметрите.  

 



Резултатите от анализа на водните проби от точка едно са изнесени в таблица 2. Въз 

основа на резултатите в таблицата от пробите взети от точка едно, при оценка на 

качеството на водата, въпреки, че от гледна точка на рН стойностите не изглежда, че има 

проблем, ЕС стойността на вода се променя между 0,509 и 2,13 dS/m. ЕС стойностите 

през месеците януари, февруари, март и април на 2018 г. в сравнение с другите месеци 

са по-ниски което показва добро качество на водата. Извън посочените месеци нивото 

на соленост на пробите взети от точка 1 попада в средно качество (3 качество) като са 

(1,19 и 2,13 dS/m). От сезонна гледна точка през зимите месеци солеността на водата 

пада, а през летните месеци се увеличава. Това състояние се приема за естествено 

поради повечето валежи през зимните месеци, когато количеството вода в езерото се 

увеличава а през летните месеци намалява поради изпаренията и намаляване на обема 

на вода в езерото.  

По оксидиращи стойности на Биологична нужда от кислород и Химическа нужда от 

кислород, езерните води се класифицират като силно замърсени от гледна точна на 

Биологична нужда от кислород и слабо замърсени от гледна точка на Химическа нужда 

от кислород.  

При разглеждане от гледна точка на стойностите на нутриентите, измерени са стойности 

между NH4
+-N 5,18 и 9,24 mg/l, според въпросните параметри водата в езерото се 

класифицира като много замърсена. От гледна точка на NO3
--N няма проблем, но не е 

установен NO2
--N. Стойностите на фосфора се променят между 19,22 и 195,23 µg/l, при 

които стойности водата е качествена. Причината за високите стойности на NH4
+-N е 

отглеждането на ориз при което се използват обилно торове съдържащи карбамид или 

амониев сулфат и попадане на дренираните води в повърхностните и подпочвените 

води които се оттичат в езерото.  

От гледна точка на бактериологичните параметри (фекални колиформи) стойностите се 

променят без да се влияят от сезоните като през различни месеци са различни нивата на 

замърсяване (II-III-IV).  

От гледна точка на Микроелементи (метали) и стойности на неорганични замърсители 

Mn, Zn, Cu, Cr Co, Ni ve Cd не се установяват каквито и да е проблеми с водата в езерото, 

стойностите на желязо (Fe) са установени високи през месеците януари 2017 и февруари 

2018. През месеците декември 2017, януари 2018 и февруари 2018 стойностите на Pb са 

високи, през другите месеци водата е с много добри показатели.  

 

В пробите взети от втора точка на езерото Гала (табл. 3); 

Заедно с не много високите нива на соленост един месец се установи, че водата е с много 

добро качество (I), в продължение на четири месеца водата е с добро качество (0,464 и 

0,952 dS m-1) и в продължение на шест месеца водата е със средно качество (1,473 и 2,582 

dS m-1). 

От гледна точка на бактериологично замърсяване водата предимно е 3-то качество.  



Взетите от втора точка проби от гледна точка на Биологичната нужда от кислород са с 

добро и средно качество, като от гледна точка на стойностите на Химическата нужда от 

кислород са с добро качество.  

През някои месеци стойностите на амоний от нутриентите се е увеличила и качеството 

на водата е определено като леко-много замърсена.  

Стойностите на фосфор освен месец юли 2018 г. са 2-ро качество, което представлява 

добро качество на водата.   

Микроелементите (Металите) и стойностите на неорганичните замърсители само Fe 

(през януари 2018 и март 2018) Pb (ноември 2017, януари, февруари, март 2018 г.) в 

някои месеци се движат в стойности при които могат да представляват проблем.  

 

В пробите взети от трета точка на езерото Гала (табл. 4); 

Солеността на водата е между 0,531 и 2,708 dS m-1 (II ve III качество) 

Стойности на фекални колиформи между 20 и 22600 CFU/100 ml (II-III-IV качество),  

Установени са стойности на биологична нужда от кислород са между 5 и 20 mg L-1 (II. и 

III. качество), стойности на химическа нужда от кислород са между 11,6 и 49,87 mg L-1 (I. 

и II. Качество) 

При нутриентите както и при другите две точки са високи само стойностите на NH-N (4-

то качество) стойностите на NO3-N и NO2-N не са причинили замърсяване.  

Стойностите на фосфор са на добро и средно ниво, добри стойности на Mn, Стойностите 

на Fe през ноември 2017 г. са 2-ро качество, в пробата взета през месец януари 2018 г. е 

установена средна степен на замърсяване през другите месеци качеството на водата е 

било във високия клас.  

Не е установено наличие на Zn, Cu, Cr, Co, Ni и Cd поради стойностите на Pb през 

месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. показателите са в 4-то качество.  

 



Табл. 2 Резултати от анализ на пробите от първа точка на езерото Гала  

Дата на 
вземане на 

пробите 
pH 

EC 
(dS/m) 

CO3
-2 

(me/l) 
HCO3

- 

(me/l) 
Cl- 

(me/l) 
Na+ 

(me/l) 
Mg+2 

(me/l) 
K+ 

(me/l) 
Ca+2 

(me/l) 
SAR 

Твърдост 
(Alman) 

AKM 
mg/L 

Масло 
и грес 
mg/L 

Fekal Koliform 
Фекални 

колиформи 
(CFU/100 ml) 

юли 2017 8,49 1,899 0,5 2,95 13,82 13,75 4,29 0,27 2,01 7,74 17,65 - - 135 

ноември 2017 8,28 2,119 0,7 5,45 14,35 14,82 5,58 0,21 4,08 6,74 27,05 - - 400 

декември 
2017 

8,36 2,135 0,79 4,71 11,28 14,71 5,76 0,38 4,92 6,36 29,92 - - 180 

януари 2018 7,97 0,821 - 3,68 4,42 4,66 2,53 0,13 2,77 2,86 14,88 - - 8000 

февруари 
2018 

7,98 0,509 - 2,66 1,73 1,95 1,76 0,12 2,22 1,38 11,17 0,048 - 800 

март 2018 8,22 0,610 0,59 3,38 2,74 2,86 2,04 0,14 2,80 1,84 13,59 - - 10 

Април  2018 8,10 0,751 0,43 3,94 2,83 2,96 2,21 0,13 2,86 1,86 14,21 - - 5500 

Май  2018 8,17 1,196 1,13 4,70 6,14 8,11 4,28 0,32 3,58 4,09 22,02 - - 970 

Юни  2018 7,80 1,813 - 4,46 11,33 11,86 4,72 0,26 4,23 5,61 25,07 0,076 - 22000 

Юли  2018 8,36 1,718 0,77 4,03 13,76 13,88 4,79 0,26 2,57 7,24 20,62 0,024 - 100 

август 2018 8,30 1,830 0,42 4,89 11,90 10,95 4,01 0,18 2,42 6,10 18,02 0,048 - 270 

септември 
2018 

7,90 1,913 - 6,8 12,58 11,86 4,73 0,17 3,96 5,69 24,33 0,024 - 2500 

 

 I. качество  II. качество   III. качество  IV. качество 
Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници  



Продължение на табл. 2 

Дата на 
вземане на 

пробите 

BOD 
mg/l 

COD 
mg/l 

NH4 
mg/l 

NO3 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

P 
(µg/l) 

Mn 
(µg/l) 

Fe 
(µg/l) 

Zn 
(µg/l) 

Cu 
(µg/l) 

Cr 
(µg/l) 

Co 
(µg/l) 

Pb 
(µg/l) 

Ni 
(µg/l) 

Cd 
(µg/l) 

юли 2017 50 64,9 - 0,06 - 19,22 - 13,33 - - - - 0,83 - - 

ноември 
2017 

- - - - - 90,07 - 99,03 - - - - 14,5 1,7 - 

декември 
2017 

- - 5,5 0,54 - 159,3 155,01 2313,5 - - - - 330,7 7,7 - 

януари 2018 - - - 0,34 - 79,18 17,06 332,5 9,61 - - - 55,86 0,8 - 

февруари 
2018 

- - - 0,51 - 83,21 23,19 659,0 7,4 - - - 123,7 2,1 - 

март 2018 - - - 0,29 - 37,42 4,47 41,9 - - - - 5,84 0,2 - 

април 2018 - - 5,18 - - 91,01 7,98 20,8 - - - - 4,50 0,3 - 

май 2018 - - 7,71 - - 65,35 114,04 - - - - - 0,00 - - 

юни 2018 - - 7,85 0,45 - 148,7 19,57 67,5 38,2 - - - 16,69 2,1 - 

юли  2018 - - 9,24 - - 133,39 81,33 - - - - - 0,00 0,4 - 

август 2018 - - 5,45 - - 195,23 2,46 2,08 - - - - 2,20 0,2 - 

септември 
2018 

- - 7,71 - - 63,10 - 9,48 - - - - 3,12 - - 

 

 I. Sınıf  II. Sınıf  III. Sınıf  IV. Sınıf 
Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници 



 

 

Продължение на табл. 2 

Дата на вземане 
на пробите 

TDS 
(mg/l) 

ORP 
 

DO 
% Sat. 

DO 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

Chlorophyll 
(µg/l) 

BGA-PC 
(Cells/mL) 

март 2018 447 142,6 128,3 12,96 0 0 5173 

април 2018 527 138,5 118,1 11,08 40,9 0 30353 

май 2018 923 181,6 141,4 11,7 0 67,69 12153 

юни 2018 1420 158 104,5 8,53 7,8 0 30860 

юли 2018 1311 89,3 135,6 9,82 1,6 5,47 23473 

август 2018 1391 34,1 113,1 9,2 2,6 0 32909 

септември 2018 1563 143,2 110 9,18 2,3 0 16319 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3. Резултати от анализ на пробите от втора точка на езерото Гала 

Дата на 
вземане на 

пробите 
pH 

EC 
(dS/m) 

CO3
-2 

(me/l) 
HCO3

- 

(me/l) 
Cl- 

(me/l) 
Na+ 

(me/l) 
Mg+2 

(me/l) 
K+ 

(me/l) 
Ca+2 

(me/l) 
SAR 

Твърдост 
(Alman) 

AKM 
mg/L 

Масло 
и грес 
mg/L 

Фекални 
колиформи 

(CFU/100 ml) 

юли 2017 7,87 2,582 - 5,1 20,35 18,53 6,96 0,37 3,41 8,13 29,07 - - 220 

ноември 2017 8,11 2,223 0,76 5,54 14,64 14,75 6,53 0,27 3,9 6,46 29,23 - - 575 

декември 2018 7,7 0,489 0 2,65 2,59 1,89 1,59 0,09 1,94 1,43 9,91 - - 1100 

февруари 2018 8,39 0,464 0,72 2,64 1,49 1,77 1,59 0,12 1,96 1,33 9,95 - - 640 

март 2018 7,11 0,185 - 1,02 1,01 0,86 0,44 0,09 0,90 1,05 3,78 - - 300 

април 2018 8,02 0,682 0,43 4,05 1,78 2,43 2,52 0,13 2,82 1,49 14,96 - - 5200 

май 2018 9,01 0,952 2,06 4,08 4,08 6,47 3,80 0,17 1,94 3,83 16,09 - - 400 

юни 2018 9,00 1,473 2,45 4,66 9,20 11,17 5,03 0,10 1,61 6,13 18,59 - - 1000 

юли 2018 8,92 2,200 1,66 4,89 13,58 17,10 6,73 0,28 2,86 7,81 26,83 - - 200 

август 2018 9,31 2,073 2,80 4,80 11,71 12,56 5,30 0,22 1,52 6,80 19,11 - - 450 

септември 
2018 

8,93 1,935 2,13 5,94 12,20 12,59 5,50 0,23 1,96 6,51 21,00 - - 1300 

* Поради метеорологичните условия (замръзване) през месец декември 2017 г. не са взети проби 
 I. качество  II. качество  III. качество  IV. качество 

Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници 

 



 
Продължение на табл. 3 

Дата на вземане 
на пробите 

BOD 
mg/L 

COD 
mg/L 

NH4 
mg/l 

NO3 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

P 
(µg/l) 

Mn 
(µg/l) 

Fe 
(µg/l) 

Zn 
(µg/l) 

Cu 
(µg/l) 

Cr 
(µg/l) 

Co 
(µg/l) 

Pb 
(µg/l) 

Ni 
(µg/l) 

Cd 
(µg/l) 

юли 2017 20 63,98 - - - 180,1 - 14,6 - - - - 2,59 - - 

ноември 2017 - - - - - 87,0 110,33 728,8 0,28 - - - 101,9 4,68 - 

януари 2018 - - - 0,8 - 57,3 34,21 1818,1 - - - - 313,0 11,16 - 

февруари 2018 10 48,01 - 0,38 - 22,9 26,36 1371,1 - - - - 191,4 1,92 - 

март 2018 - - - 0,15 - 46,1 18,84 568,5 - - - - 85,4 - - 

април 2018 5 6,63 4,72 - - 110,9 2,6 32,02 - - - - 6,41 1,17 - 

май 2018 15 19,1 4,69 - - 124,0 - 4,95 - - - - 1,36 - - 

юни 2018 - - - - - 108,6 21,3 149,0 2,51 - - - 33,6 1,41 - 

юли 2018 5 20,4 10,26 - - 153,8 11,27 5,50 - - - - 1,87 1,63 - 

август 2018 10 32,3 10,06 - - 54,1 8,29 3,0 - - - - 2,28 1,73 - 

септември 2018 5 15,2 9,8 - - 62,5 - 9,4 - - - - 2,94 - - 

 

 I. качество  II. качество  III. качество  IV. качество 
Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници 

 
 
 
 



 

продължение на таблица 3  
Дата на вземане 

на пробите 
TDS 

(mg/l) 
ORP 

 
DO 

% Sat. 
DO 

(mg/l) 
Turbidity 

(NTU) 
Chlorophyll 

(µg/l) 
BGA-PC 

(Cells/mL) 

март 2018 185 150,5 113,8 11,83 5,9 - 26889 

април 2018 495 119,3 117,2 11,0 22,3 0,42 27925 

май 2018 668 117,9 120,3 9,84 10,2 - 22125 

юни 2018 1279 66,9 138,5 11,2 - - - 

юли 2018 1570 64,2 204,1 15,56 0,2 - 15959 

август 2018 1534 33,7 134,7 10,68 - - 38140 

септември 2018 1488 70,4 183,7 14,69 3,3 16,23 28034 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 4. Резултати от анализ на пробите от трета точка на езерото Гала 

 
Дата на 

вземане на 
пробите 

pH 
EC 

(dS/m) 
CO3

-2 

(me/l) 
HCO3

- 

(me/l) 
Cl- 

(me/l) 
Na+ 

(me/l) 
Mg+2 

(me/l) 
K+ 

(me/l) 
Ca+2 

(me/l) 
SAR 

Hardness 
(German) 

AKM 
mg/L 

Oil and 
grease 
mg/L 

Fecal 
coliform 

(CFU/100 ml) 

Temmuz 2017 7,53 2,708 - 5,07 17,95 16,81 6,68 0,25 4,66 7,06 31,78 - - 120 

Kasım 2017 7,9 2,207 - 5,49 14,16 14,19 6,29 0,21 4,26 6,18 29,57 - - 450 

Aralık 2017 7,88 1,735 - 4,19 8,69 10,81 5,51 0,33 4,25 4,89 27,33 
- - 1250 

Ocak 2018 7,91 0,531 - 2,52 2,06 2,36 1,81 0,10 1,92 1,73 10,47 
- - 3600 

Şubat 2018 8,1 0,598 0,58 3,09 2,02 2,3 2,39 0,12 2,54 1,47 13,83 
- - 50 

Mart 2018 7,61 0,698 - 3,29 3,12 3,49 2,21 0,18 2,94 2,17 14,46 
- - 20 

Nisan 2018 7,97 0,781 - 4,70 2,26 2,71 3,24 0,13 3,28 1,50 18,27 
- - 8200 

Mayıs 2018 7,67 0,928 - 4,97 3,60 5,87 4,89 0,11 2,91 2,97 21,85 
- - 300 

Haziran 2018 7,51 1,887 - 5,56 12,0 12,71 5,65 0,22 4,25 5,71 27,72 
- - 22600 

Temmuz 2018 7,59 1,802 - 5,57 10,32 12,79 6,04 0,17 3,60 5,82 27,01 
- - 150 

Ağustos 2018 7,63 1,681 - 6,79 9,89 9,60 4,73 0,19 3,67 4,69 23,53 
- - 780 

Eylül 2018 7,72 1,751 - 7,25 10,31 10,01 4,92 0,13 3,78 4,80 24,39 
- - 1900 

 

 I. Качество  II. Качество  III. Качество  IV. Качество 
Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници 



 
 
Продължение на табл. 4 

Дата на вземане 
на пробите 

BOD 
mg/L 

COD 
mg/L 

NH4 
mg/l 

NO3 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

P 
(µg/l) 

Mn 
(µg/l) 

Fe 
(µg/l) 

Zn 
(µg/l) 

Cu 
(µg/l) 

Cr 
(µg/l) 

Co 
(µg/l) 

Pb 
(µg/l) 

Ni 
(µg/l) 

Cd 
(µg/l) 

юли 2017 20 49,87 4,02 - - 54,58 - 12,5 -  - - 0,36 - - 

ноември 2017 - - 23,29 - - 65,45 202,02 310,61 -  - - 43,36 - - 

декември 2017 10 29,2 10,36 0,83 - 221,54 100,09 411,6 -  - - 57,90 - - 

януари 2018 10 30,5 - 0,97 - 51,23 54,22 1671,6 -  - - 301,42 - - 

февруари 2018 10 34,75 - 3,45 - 9,28 4,55 214,64 -  - - 35,41 - - 

март 2018 - - - 0,05 - 195,87 469,76 67,91 -  - - 10,98 - - 

април 2018 5 18,12 4,48 0,02 - 129,14 202,38 34,95 -  - - 6,93 - - 

май 2018 5 11,6 2,72 - - 119,12 - - -  - - 0,00 - - 

Юни 2018 - - 1,0 - - 139,09 93,0 17,80 29,1  - - 4,38 - - 

юли 2018 5 17,6 6,00 - - 18,26 - - -  - - 0,00 - - 

август 2018 10 25,2 5,54 2,01 - 23,11 2,64 - 0,43  - - 1,44 - - 

септември 2018 5 16,7 5,99 - - 15,65 38,00 - -  - - 0,81 - - 

 



 I. Качество  II. Качество  III. Качество  IV. Качество 
Критерии за качество на вътрешни повърхностни водоизточници 

Продължение на таблица 4  
Дата на 

вземане на 
пробите 

TDS 
(mg/l) 

ORP 
 

DO 
% Sat. 

DO 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

Chlorophyll 
(µg/l) 

BGA-PC 
(Cells/mL) 

март 2018 601 152,8 99,6 9,99 601 - 1249 

април 2018 599 122,1 107,6 9,97 - - 1956 

май 2018 696 126,1 90,4 7,59 3,6 - 11126 

юни 2018 1543 84 85,7 6,93 2,4 - - 

юли 2018 1402 63,6 90,9 7,13 - - 14901 

август 2018 1248 113 80,8 6,72 171 - 16182 

септември 
2018 

1361 55,3 74 6,13 - - 6457 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Някои от стойностите на взетите образци от трите различни точки на езерото Гала са 

разгледани сезонно и визуализирани в графиката по долу.  

 

 

фигура 2. Сезонна визуализация на стойностите на Биологичната нужда от кислород и 

Химическата нужда от кислород. 

 

 

Фигура 3. Сезонна визуализация на стойностите на P, HN4-N, NO3-N и NO2-N 

 



 

Фигура 4. Сезонно визуализиране на стойностите на AKM 

 

 

фигура 5. Сезонно визуализиране на рН стойностите 

 

 

 



 

фигура 6. Сезонна визуализация на стойностите на разтворен кислород  

 

фигура 7. Сезонна визуализация на стойностите на електропроводимост  
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фигура 8. Сезонна визуализация на стойностите на фекални колиформи  

 

 

фигура 9. Сезонна визуализация на стойностите на тежки метали в пробите взети от 

точка 1 



 

фигура 10. Сезонна визуализация на стойностите на тежки метали в пробите взети от 

точка 2 

 

 

фигура 11. Сезонна визуализация на стойностите на тежки метали в пробите взети от 

точка 3 

 

 

Когато оценяваме езерото Гала от гледна точка на качеството на водата; 

• Получените резултатите от всяка една от трите точки са сходни по между си.  

• Стойностите на соленост са между 0,185 и 2,708, като през летните месеци се 

увеличават.  

• Стойностите на оксидиране не са на ниво което да породи притеснение.  



• Установи се, че има притеснение само от гледна точка на NH-N от нутриентите.  

• Установи се замърсяване с феклни колиформи в езерната вода. Поради това, че 

пробите се вземат от брега на езерото където дейностите на човека и животните 

са интензивни са причина стойностите да са завишени през някои месеци.  

• През някои месеци се установи замърсяване с Mn, Fe и Pb 

• Среща се и замърсяване с Zn, Cu, Cr, Co, Ni и Cd 

 

Резултати  

1. Обща информация  

Езеро Гала се намира в общините Енез и Испарта в обл. Едирне, с решение на 

Министерски съвет публикувано в Държавен Вестни с дата 05.03.2005 г. е обявен за 36-

тия национален парк на Турция; Националния парк Езеро Гала: 3 090 хектара влажни 

зони (Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Gölü) и 3 000 хектара гориста местност 

(Hisarlı Dağı etekleri) се състои от общо 6 090 хектара площ. Националния парк езерото 

Гала; е важна природна област в Турция, е важна територия на птици и е в списъка с 

важни растителни области и притежава три от критериите на Рамстар (4-ти, 5-ти и 6-ти 

критерий) за международна влажна зона от клас А, която се намира във влажната зона 

на делтата на р. Марица; Разгледана в две основни части, като Сухоземна екосистема и 

водна екосистема.  

 



 

Снимка 1. Качулат пеликан в естествената природна среда на езерото Гала. 

 

Национален Парк Езерото Гала; се намира на 8 км. от общ. Енез, на 23 км. от общ. Ипсала, 

на 50 км. от общ. Кешан, на 155 км. от центъра на обл. Едирне, на 240 км. от Истанбул.  

Национален Парк Езерото Гала е разположено в разливната област на долна Марица, 

като образува най-голямата влажна зона в тази разливна област, и в границите на област 

Алт Еге (Къзълчам) на Средиземноморска климатична област и Антропогенна степ в 

областта Ергене Куру Орман в преходната област на Мраморно море е част от 

екологичните области на Турция.  

Основни източници на данни за Национален Парк Езерото Гала са трите езера (Büyük 

Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Gölü) и водните птици обитаващи тръстиката която 

се намира тук. Другите източници на данни парка са покрайнините на гората Хисарлъ 

дагъ където се намират ендемични растения. В гората Хисар с площ 60,3 хектара се 

намира генно защитена гора от Френски планински клен. Генно защитните гори са под 

специална защита и по никакъв начин не могат да бъдат променяни.  



Зоната в която е разположен националния парк обхваща всички преходни зони от 

крайбрежната екосистема на Средиземноморието към континенталната и представлява 

различни екосистеми.  

В националния парк са установени 311 растителни вида 5 от които са ендемични. 

(Dianthus ingoldbyi, Taraxacum aznavourii, Centaurea polyclada, Dianthus lydus ve 

Campanula lyrata subsp. lyrata.) 

В националния парк Езерото Гала са установени 59 takson, които имат медицинско и 

икономическо приложение. Освен това 22 вида от тези растения имат медицинско 

приложение и 13 са с декоративно приложение. По настоящем видовете Acer campestre, 

Pistacia terebinthus, Hedera helix, Xeranthemum annuum, Cornus mas, Quercus cerris, 

Quercus coccifera, Ficus carica, Rosa canina ve Typha angustifolia имат активно приложение 

в икономиката.  

 

Снимка 2. Изглед на тръстиките в езерото Гала  

 

На територията на националния парк се срещат 165 вида птици, 46 вида от които са 

местни, 27 вида са прелетни и 90 вида са летни прелетни птици. Установени са 16 вида 

риба такива с висока икономическа стойност като змиорки, бяла риба, шаран и щука.  

Между регистрираните видове птици в национален парк Езеро Гала има рядко срещани 

и защитени видове. Видове като Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), Морски 



орел (Haliaeetus albicilla), Орел рибар (Pandion haliaetus), Къдроглав пеликан (Pelecanus 

crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) са защитени видове, които са редки в 

глобален мащаб, някои видове поради рисковете с които с сблъскват в тази област са 

под риск на регионално ниво. Между тези в челните редици са Лебедите (Cygnus spp.) и 

видовете Пеликани (Pelecanus spp.). Основната заплаха за тези видове е избиването на 

пеликаните поради това, че се хранят с голямо количество риба и интереса към тези 

птици определени като декоративни, което налага залавянето и извеждането от зоната 

на лебедите. Между застрашените видове в зоната попадат и Блестящ ибис (Plegadis 

falcinellus), Шипокрила калугерица (Vanellus spinosus), Червена чапла (Ardea purpurea), 

Черен щъркел (Ciconia nigra), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Бял ангъч (Tadorna 

tadorna) и Земеродно рибарче (Alcedo atthis).  

Се представляват от Amphibia (земноводни) 9 вида, Reptilia (влечуги) 25 вида, 

Erinaceomorpha (таралежи) 1 вид, Soricomorph (насекомоядни) 6 вида, Chiroptera 

(прилепи) 24 вида, Lagomorpha (зайци) 1 вид, RODENTIA (гризачи) 17 вида, CARNIVORA 

(хищници) 9 вида, ARTIODACTYLA (копитни) 1 вид.  

Milli Park alanı ve ekolojik sınırlar içerisinde 25 türle temsil edilen sürüngenlerden Benekli 

Kaplumbağa ve Çizgili Kaplumbağa su sistemi ve kıyı bölgelerinde parçalı ve çok büyük olmayan 

popülasyonlar halinde yaşamaktadırlar. В зоната на националния парк и в екологичните 

граници срещаните влечуги са 25 вида, от които петнистата костенурка и раираната 

костенурка живеят в разделени и не големи популации във водни системи и крайбрежни 

области.  



 

Снимка 3. Чаплата в естествената си среда в езерото Гала 

 

Възможности за рекреация  

Езерото Гала заедно със сладководна влажна зона, близостта до морето, близката 

гориста екосистема, пасищна зона и гористата местност, които са в непосредствена 

близост имат богата разновидност на местообитания. Освен това националния парк е 

много подходящо място за наблюдение на местообитания и природна фотография, тъй 

като се намира по маршрута за миграция на птиците в посока север-юг над Турция. 

Заверен е дългосрочен план за развитие въз основа на приетите решения на 15.05.2013 

г. за определяне на съотношението защита и ползване на националния парк Езерото 

Гала и използване на терените по начин, който да позволи оставяне на наследство на 

бъдещите поколения. Според плана в парка има планирани за изграждане екопътеки с 

дължина 12 км., велоалеи, кула за наблюдение на птици, точка за наблюдение на 

панорамата, информационен център за посетителите.  

2. Въз основа на резултатите от анализа на качеството на водата 

Въз основа на получените резултати;  



В близост до езерото Гала се развива земеделие насочено към производство на ориз, в 

пасищата се развива животновъдство, което е насочено към едър добитък. Водата в 

езерото представлява важен източник на питейна вода за тези животни. 

 

Снимка 4. Оризища в непосредствена близост до езерото Гала 

В следствие на интензивната земеделска дейност в околностите на езерото Гала, 

достигане на част от изпусканите води от оризищата в областите Ипсала и Кешан до 

езерото и вливането на част от водата от река Ергене е причина за съществена степен на 

замърсяване с органични и неорганични замърсители.  

При отглеждането на ориз около езерото се използват съществени количества торове на 

химична основа (20-20-0, 18-46-0) паради което приеманото количество фосфор е 

достигнало до съществени стойности (11,48 mg kg-1-97,36 mg kg-1). Колкото и да е бавен 

процеса на измиване на фосфора от почвата, използването на разтворими във вода 

торове, е възможно измиване на определено количество поради постоянното движение 

на водата в оризищата.  

През по голямата част от годината оризищата са под вода, в същото време в близката 

зона около езерото (0-15 km диаметър) нивото на желязо и манган, които са основни 

хранителни вещества на растенията са в завишени стойности и достигат до (Fe;15,08 mg 

kg-1-174,34 mg kg-1, Mn;39,48 mg kg-1-101,84 mg kg-1)  (Gürbüz ve ark.,2018). И водата в 

езерото поради захранване от подпочвени и повърхностни води както и от преноса на 

седименти от околността стойностите на тези елементи в някои месеци от годината 

достигат високи стойности.  



 

 

Снимка 5. Животновъдство около езерото Гала 

Високи стойности на олово (Pb) през определени месеци от годината се предполага, че 

се дължи на използване на земеделски машини при отглеждане на ориз и трафика на 

автомобили в близост.  

 

 

3. Други проблеми свързани с езерото Гала и мерките които трябва да се 

предприемат  

 

• В околните земи където се отглежда ориз, въпреки забраната през зимните и 

пролетни месеци се изгарят отпадъците след събирането на реколтата, което 

влошава качеството на въздуха.  

• За да се ограничи използването на разтворими във вода азотни и фосфорни 

торове и оптимизиране на количеството на торовете, с което да се намали 

влиянието върху качеството на водата, трябва да се въведе задължителен анализ 

на почвата въз основа на който да се извършва торене на оризищата. Заедно с 

това в насока предотвратяване на замърсяването с нитрати да се организират 

обучения за добри практики на земеделските дружества. 

• Да се въведат регулации за стопанствата производители на ориз в региона и да 
се предотврати изхвърлянето на отпадъци от стопанствата в езерото.  

• Да се осигури постоянно наблюдение на езерото, да се приведе в ефективно 
състояние съществуващия план за опазване на качеството на водата, изпълнение 



на дейности свързани с управление и координация на ниво басейн, нужно е 
online следене и оценка на качеството на водите.  
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